
 / / الموافق          تقرر هذا العقد في يوم 

 -:تم إبرام هذا العقد بين كالً من الطرفين

 :والمقيم في                  الديانة:                جنسيته:                           يد/الطرف األول: الس

 )الطرف األول البائع(                                         ويحمل بطاقة الرقم القومي/ 

 :والمقيم في                   الديانة               جنسيته:                         الطرف الثاني: السيد/ 

 ()الطرف الثاني المشتري                                         ويحمل بطاقة الرقم القومي/

 :هذا بعد اتفق الطرفان بكامل أهليتهما على التعاقد فيما بينهما اتفقا على ما يلي

 التمهيد 

(      لونها )       (       يه )( رقم الشاس        ( موديل )           أعرب الطرف األول رغبته في بيع سيارة ماركة )

 (                                                        ( )فقط              ( نظير مبلغ وقدره )      تحمل رقم لوحة )

 .وقد وافق الطرف الثاني على ذلك واتفق عليه الطرفين بكامل إرادتهما وكامل األهلية

 البند األول 

 .جزء ال يتجزأ من العقد ومكمل لما يليه من بنود في العقدالتمهيد السابق يعد 

 البند الثاني 

اسقط الطرف األول وباع وتنازل بشكل كامل مع توفير كافة الضمانات القانونية للطرف الثاني عن السيارة وهي ماركة  

 (      ) ( تحمل رقم لوحة    لونها )       (     ( رقم الشاسيه )          ( موديل )           )

 البند الثالث

يقر الطرف األول البائع أن السيارة ملكية خاصة له وال يوجد عليها أي نزاع مع أي أحد، وتم تسديد كافة رسومها  

 .الجمركية

 البند الرابع 

يقر الطرف األول البائع أن كافة أوراق السيارة صحيحة )من التوكيالت والعقود المسجلة أو الرخصة وما إلى ذلك(  

 .افة إلى أنه ليس عليها أي مخالفات على السيارة في المرور حتى تاريخ تسليمها إلى المشتريإض

 البند الخامس 

يقر الطرف الثاني المشترى أنه قد عاين السيارة بشكل كامل نافي للجهالة ويوافق عليها على حالها بالسعر الموضح في  

 .األعلى

 البند السادس 

يقر الطرف األول البائع بأن كل بيانات السيارة من رقم الشاسيه والموتور والموديل مطابقين للبيانات الموجودة في  

 .لة وجود أي اختالف بينهما فإنه ملزم برد كامل ثمن السيارة إلى الطرف الثاني المشتريرخصة السيارة، وفي حا

 البند السابع

                                 /يحمل بطاقة رقم قومي                           يقر المشتري السيد/

 .وأن السيارة أصبحت مسؤولة منه                           الموافق/                     /    أنه قد استلم السيارة في تاريخ/ 

 الطرف الثاني                                                           الطرف االول 

 االسم                                                                  االسم  

 التوقيع                                                                 التوقيع



 بطاقة رقم قومي                                                       بطاقة رقم قومي

 الشاهد الثاني                                                           الشاهد األول

 االسم                                                                  االسم  

 التوقيع                                                                 التوقيع

 بطاقة رقم قومي                                                       بطاقة رقم قومي

 

 

 


